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KıLAVuz TEL, 032-438", HiDRo.riı-ix,_zso_300cM
KRt072.- Lv ıoı 3

l.standartHidrofilikKılavuzTel,inçekirdeğinde.superesneközelNikel.Tiıanyum' ;lr§,;;; y"pılmış 0,iitinol) radiopal sJıd bir metaı içermelidir. Nitinol core

Kılavuz tel'in disul'ine geİJİçe incelerek, daha esnek ve 1ıımuşk yapıda ile

sonlanmalıdır.
2. Standart Hidrofilik Kılavuz Teı,in Niıinol Core,un üzeri uluslaıarası standart ölçülerde
- 

İ;l"İk .rguntugu kanıtlanmış özel polüretan etastomer malzeme ile kaplanmış

olmalıdır.
3. standart Hidro{ilik kılawz Tel,in poliiratan yüzeyi exra radyopak tungslen ma]zeme

ile kaplanmış olmalıdır. Bq;;kiı"rü teı,in gtı,rtıntırıtııüğü artıınlmtş olmalıdır.

4. Standaİt Hidrofılik r,lu*."-ia;ın 
"n 

dışı HidrJfilik polimer malzeme ile kaplanmış

olup. su ve kan gibi Ui>,olo:il 
",:,İ",la 

temasa geçildiğnde, biyotojik ortamda en zor

oecislerden bile rahatlıkla 'gi.'Jıi...ı ı."ve*iıkta olmalıdır. Bu malzeme poliiıretan

ffi;;;il" d;İrırJ." 
"ıİ,,ıİ,"yacak 

şekiide kapıanmış olmaidır,

S. §--J* lllarofilik Kılavıİİ İel'İn ucu kesinlik|e atraı,matik olmalıdır,

6. Standart Hidrofilik K,ı"r; İ;İ,İ; p"ıir"İıııJ.nıik kaplaması ile kaıeter. Kılavuz tel

"' ;;;;İ., ilerleıildiginde çok kolaj, kaymasını sa_ğlamalıdır,

7. Standart Hidrofilik K,l"";İ;l:;;İ'tİrİ",1,1NT1.19l core sayesinde btikülmelerden

etkilenmemeli tetrar esl<il-el<lİ"l 
"lınİlİa", 

Bu özelliği ile Kılavuz tel kuwetli

halizaya sahip olmalıdır,
8. Standan Hidrofılik Kılavuz Tel damaı ıç inde l:! tork kontrolü sağlamalıdır,

9. Standart Hidrofilik Kılaııız Tel' in 0.035-0 .038 inç kalınlığııda ve l50-180 cm

uzunluğunda diiz ya da açıh uç al ıematitleri olmalıdır.

l0. Standart Hidro filik kıtaşuz Tel teker teker ambalaj lanmı ş steril paketlerde olmalı ve

pa}ıet üzerinde uluslar arası standarılaıa uygun Guide wiıe in ölçüleri. kod numarası.

lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir,

l l. Standart Hidrofil ik Kılavuz Tel'in hem FDA hem de CE belgeleri o ıdır.



KATETER, oKLüzyoN, TEKRAR LüMENE cinlıı,
GERçEK ıüiıeı,ıoeıı c eçiş

KR1121 -r.ü lZtİ
l.DestekKateteriperiferikvaskülerişlemlerdekılaıuztellerinvediğergirişimset

;;İ;" yerleşirnini kolaylaştırmak ve destek vermek amacıyla kullanılabilmeli,

kılavuz tel değişimıerine ijan vermeli. kontrast ve salin göndermek amacıyla bir

kanal oluşturmalıdır.
2.DestekKateteriteklümenlişafttasanmınaveover.üe-rviresistemesahipbirkateter

olmalıdır.
3.Destekkateterinin0.014-,0.018'.,yada0.035''kılal,ı.ıztellerileuyumluseçenekli

ölçüleri olmalıdır. i. :^:_. 
^ ^27,,+. İut*.rln lezyon giriş profilleri 14 için: 0,018", t8 için: 0,022" ve 35 için: 0,037

olmalıdır.
S. Kut"t"r 6S,90, l35 ve l50cm şaft uzunluklanna sahipolmalıdır,

i. iji."iş"t'u"y*", ı uo.iiuayopak mark.. eşiı aralı]klar ile vaskiiler sistem içinde yeı

belirlemeye yardımcı olmalıdır.
7. Bu markerlann u*ı*oauü .".afe 14 ve 18 için 15mm, 35 için ise 50 mmolmalıdır.

8. Distal marker kateteriı ai,ta ,"*a- yaklaşıt 2mrn ınesafede olmalı ve vaka

sırasında pozisyon belir|eme},e yarümcı olma!ıdır,

9. §;il;;aa,o cm.ıik k;;;i;fu ve çıkışlarda kolaytık sağlamak iDere hidrofitik

kaplamalı olmalıdır. ı__ı,t ıorAon uaci
l0.Kateterinucuproksimaldendistaledoğru'telüzerindenlezyonvedarlıklardangeçişi

kolaylaştırmaİ amacıyla. incelerek gelmelidir,_

11. İncelerek gelen bu uç *o,-İ"*" olİıalı ne yüksek görünürlük ve pürüzsiiz bir kılavuz

tel geçişi sağlamalıdır. :^:_ J:_: ıtıa._ınıır oiri ,

12. Kateterin proksimal ucunda tel girişi ve sıvı enjeksiyonu iÇin diŞi lüer-lock giriŞi

olmahdır.
l3,İtilebilirliğiarttırmakiçinkateterşaftıboyuncakalınlıkvesertlikdeğişkenolmalıdır.
I4. Kateterin şaftı ,e lıuU t,smİİ,rlutol,nul, Utlylt, |,T 

kolayca görülebilmelidir,

İj. İr'"İ.İ,-aİrposable ve k llun,mu huzı, steril ambalajında sunulmalıdır,

*



KATETER, BALoN, PERiFERıK, ANJıYoPLASTı, 035" oTw
KR1092-GR1006 - (u to51

l _ 0.035,. Baıon kateteri vasküler ve non_vasküler darlıklann tedavisi için

kullanılabilmelidir.
2. 0,035' Balon kateıeri 0.035" çapındaki kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır,

:. o.oıs. Balon kateterinin uç pioirıi tortuous damar ve dar lezyonlaıdan geçiş rahaçıgı

için ıapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş oimalıdır,

C. 0.0lS': Balon kaıeteri 3-12 mm çap seçenekleri bulunmalıdır, 3-8 mm çaplı balon]ar

lçlo ZO-ZOO mm uzunluk ve 9-12 mm balonlar için 20 - 80 mm uzunluk

seçneklerine sahip olmalıdır.
5. 0;Öİ'" Balon kateİerinin lezyon giriş (tip enıry) profili 0,040" olmalıdıı,

İ. o,oıy, Balon kateterinin sheath Jompatibiıitesi 7mm x 200 ınm çapa kadar en çok 5- İİlO.- İ 80 mm çapa kadaı.n çot 6 Fı; l2 mm çaplı balonlar için en çok 7 Fr

olmalıdıı.
7.0'035.Balonkateteriilzerindedistalveproksimalinigösterenikiadetradioopak

marker bulunmal ıdıı.
s. 0o3S" Balon kateterinin maximum rated burst basıncı 6 mm'ye kadar çup 9lT

balonlarda maximum 24 ATM, 7-8 mm çağlı balonlarda maximum 20 ATM, 9 mm

çaplı balonlarda maximum l8 ATM ve lb--l Z mm ççl balonlarda ma,ximum 14 ATM

olmalıdır.
9. 0,035- Balon kaıeteri 40 cm. 80 cm ve l35 cm şaft uzunluğu seçnekleri sunmalıdır,

l0, Malzemeler tekli steril paketl erde olma|ı ve paket lerin iizerinde uluslararası

standardlara uygun ölçüleri. kod ve lot numaralan ile son kul

belirtilmelidir.
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sTENT, vAsKüLER, pERiFER,lldrİ?ıİAf üxı_eNnıeııiş

t.stent.PTAvestandartvaskülersıentlerinyetersizkaldrğıkasıİi.ve.diz.bölgesigibi
hareketli oamarıarJaıçi oarlık veya okliğonlann ıedaviterinde kullanılmak üzere

usarlanmıs olmalıdır.
z. s,*, super elasiı< ozel nitinol biı maıeryal ile çok yiiüisek radyal cİ,:,uh!p ,,

olmalı, burkulm", ,,tir,i*u ,. kırılmalara karsı aslrı dirençli ol_rnalı. harekerli

asın ıortiyöz dam.i"ra" J"t ı uyum ve ytiksek performans göstemıeli. tübular

lümen yapısına daimi korumalıdıı
3. Steni .rİrLşirme esnasında hareket etınemeli, aplama ;-apmaınalı ve

kısalmamalıdır.
4.Stent,ninkultanılabilrşaftuzunluğu75cmr,e..l30cmalternatiflerindeolmalıdır
5. Stent, 0.035 inç Kılaruz tel iizerinden taşnabilmelidir,

6. Stent shaftınn p,J,i*ul kısmında stentİ tutmaya ve açmaya yarayan ergonomik

tasarlanmış nıtguç;:İ-Ol," otmalıdır, Bu utgaç sayesinde kontıollü ve aşamalı

olarak açılabilmelidir,
7. seçenekli oı*ur ıi],ul, açma mekanizması olmatıdır; istege baglı olarak parrnali

ile çevirmeli uç,u ,Jl,*i'-,",, ve / veya bir kerede çekerek açma mekanizması

kullanılabilmelidir,
8. Stent ıamamen uç,İa,5,a" Smm'den 8mm'e kadar çap y,20,TT - 200mm uzunluk

altematiflerine ,ul,ip İl,a,a", Her istenen çapta en az 9 uzımluk

9. Sıent tüm çap ve ııİ:nluklan için 6F sheath.ile uvumlu olmalıdır,

l0. Stent. dual hücre İ.p," İİl,"l'", proximal kapjı, gövde boyunca açık hücre)

sayesinde fr._ibil[:;l:; öd;;-r,.;,;J* yuisek iadial force,a ulaşabilnıedir.

l l. Sıenı.in her bı. ,.r-"i" +:.i"aeİ kntalum malzemeden üretilmiş radiopak

markırlan olmalıdır,
l2. Stent' nın kateier ucu uzun ve incelıilmiş bir tasanma süip olmalı; bu sayede

atraumatic bir uç sağlanm alıdır. Bu uç radioopak özellik taş ımalıdı

l]. Stenı, dispoable ve kullan ıma hazır steril ambalajında sun

.^§
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